
PRILOGA 2 
 

SEZNAM INFORMACIJ, KI MORAJO BITI V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI 
NAVEDENE V OBVESTILU O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 

 
1. Ime, nacionalna identifikacijska številka, naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, 

številka faksa, elektronski in spletni naslov naročnika ter po potrebi druge službe, pri kateri je 
mogoče dobiti dodatne informacije. 
 

2. Vrsta naročnika in glavna dejavnost, ki jo izvaja. 
 

3. Po potrebi navedba, da je naročnik osrednji nabavni organ ali da gre za kakršno koli drugo obliko 
skupnega javnega naročanja. 

 
4. Kode CPV. Če je javno naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 

 
5. Koda NUTS za glavno lokacijo gradnje v primeru javnega naročila gradnje ali koda NUTS za 

glavni kraj dobave oziroma izvedbe v primeru javnega naročila blaga oziroma storitev. Če je 
naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 

 
6. Opis naročanja: vrsta in obseg gradnje, vrsta in količina oziroma vrednost blaga, vrsta in obseg 

storitev. Če je naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop.  
 

7. Vrsta postopka javnega naročanja: postopek naročila male vrednosti. 
 

8. Navedba, ali je vključena:  
a) sklenitev okvirnega sporazuma; če da, ali so v okvirnem sporazumu opredeljeni vsi pogoji, 
zaradi česar se bodo posamezna naročila oddajala brez odpiranja konkurence; 
b) elektronska dražba.  
 

9. Merila, ki so bila v skladu s 84. členom ZJN-3 uporabljena pri oddaji javnega naročila oziroma 
sklopa naročila. Navedba relativne uteži, ki jo naročnik dodeli vsakemu merilu, izbranemu za 
določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe, oziroma razpon z ustrezno največjo razliko, razen 
če se naročilo oddaja le na podlagi cene. Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi objektivnih 
razlogov, naročnik navede merila v padajočem zaporedju po pomembnosti. 
 

10. Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okoljski vidik. 
Če da, ali je bil okoljski vidik upoštevan z opredelitvijo tehničnih specifikacij, pogojev za 
sodelovanje, meril za oddajo javnega naročila, pogodbenih določil iz obligacijskega razmerja ali na 
drug način in ali so bila pri oddaji javnega naročila upoštevana določila iz uredbe, ki ureja zeleno 
javno naročanje. Če je naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 
 

11. Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni ali 
etični vidik. Če da, ali je bil socialni vidik upoštevan z opredelitvijo tehničnih specifikacij, pogojev 
za sodelovanje, meril za oddajo javnega naročila, pogodbenih določil iz obligacijskega razmerja ali 
na drug način. Če je naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 
 

12. Število prejetih ponudb in:  
a) število prejetih ponudb gospodarskih subjektov, ki so malo ali srednje podjetje;
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b) število prejetih ponudb iz druge države članice ali tretje države; 
c) število elektronsko prejetih ponudb ter 

 č) število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne 
obsodbe za kaznivo dejanje. 

Če je naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 
 

                                                      
1
 Uporabijo se merila iz Priporočila Evropske komisije št. 361/2003 z dne 6. maja 2003 glede opredelitve mikro, 

malih in srednje velikih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36). 



13. Datum sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. Če je naročilo 
razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 
 

14. Za vsako javno naročilo oziroma sklop naročila ime, nacionalna identifikacijska številka, naslov, 
vključno s kodo NUTS, telefonska številka, številka faksa, elektronski in spletni naslov 
uspešnega(-ih) ponudnika(-ov), vključno z informacijami o tem, ali je:  
a) uspešni ponudnik malo ali srednje podjetje; 
b) javno naročilo oddano skupini gospodarskih subjektov (skupnemu podjetju, konzorciju ali 

komu drugemu). 
 

15. Vrednost izbrane ponudbe oziroma ponudb ter skupna končna vrednost celotnega javnega 
naročila. 
 

16. Po potrebi za vsako javno naročilo oziroma sklop naročila vrednost in delež naročila, ki bo 
verjetno oddano v podizvajanje tretjim osebam. 
 

17. Informacije o tem, ali se javno naročilo nanaša na projekt in/ali program, financiran s sredstvi 
Evropske unije. Če da, sklic na projekt oziroma program. 
 

18. Druge ustrezne informacije. 

 
19. Datum in številka objave obvestila o naročilu male vrednosti. 

 
20. Mesto objave tega obvestila: portal javnih naročil. 

 
21. Datum pošiljanja tega obvestila v objavo. 

 


